YANNI’S OLIVE GROVE

Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση με ιδρυτή τον Γιάννη Προδρόμου, ο οποίος παράγει αγουρέλαια και προϊόντα ελιάς με μοναδικές
ποικιλίες από την Χαλκιδική και είναι απόφοιτος των εκπαιδευτικών προγράμματων «Καλλιέργεια Ελιάς» και «Επεξεργασία & Τυποποίηση
Ελιάς και Ελαιολάδου» της ΑΓΣ.
Ακολουθώντας τις οδηγίες του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, βασική πεποίθηση μας είναι η δημιουργία τροφίμων βασισμένων στην
πράσινη ελιά και Αγουρελαίων με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης
της διαδικασίας παραγωγής ,της στενής συνεργασίας με την επιστημονική κοινότητα και τέλος την επιβεβαίωση μέσα από μια σειρά
πιστοποιήσεων από επίσημους διαπιστευμένους φορείς.
Συνδυάζοντας την συνεργασία με το Krinos Olive Center, αλλά διατηρώντας τον καινοτόμο χαρακτήρα της, η εταιρεία YANNI’S OLIVE GROVE
παρουσίασε στην αγορά της Βορείου Αμερικής τα Sun-Dried Olive Snacks κάτω από το brand name KRINOS FOODS. Η φιλοσοφία του
προϊόντος βασίζεται στην μεσογειακή υγιεινή διατροφή και πάνω σε αυτή την βάση αποτελεί ένα υγιεινό σνακ με διαφορετική προσέγγιση
από αυτή που γνωρίζουμε για την ελιά Χαλκιδικής. Συνδυάζει αρμονικά την αλμυρή την ξινή και την γλυκιά γεύση. Η αρμονία αυτή δίνει
τελικά μια γλυκιά επίγευση, με χαμηλή αλατότητα, χωρίς καθόλου υγρά και χωρίς την προσθήκη ζάχαρης. Αυτά τα προϊόντα γεμάτα με
Ελληνική γεύση έχουν υψηλή ενέργεια και χαμηλά λιπαρά.
Ανήκουμε στην λίστα TOP 100 SOCIETIES OF THE WORLD 2016 και τα αγουρέλαια μας στην λίστα TOP EVOOS OF THE WOLRD 2016 σύμφωνα
με την παγκόσμια κατάταξη WORLD RANKING EVOOS με πάνω από 40 ανώτατα διεθνή βραβεία ποιότητας ως σήμερα.
Η συγκομιδή γίνεται μόνο με τα χέρια και ο καρπός μεταφέρεται μέσα σε ελάχιστες ώρες μέσα σε αεριζόμενα πλαστικά τελάρα στον χώρο
του διαλογέα (η παραγωγική διαδικασία της εταιρείας μας σε βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=AReZuzDtOvg Εκεί οι ελιές περνούν
διαλογή κα αμέσως μεταφέρονται με αεριζόμενα πλαστικά παλετοκιβώτια στο ελαιουργείο ή στο χώρο επεξεργασίας μας στην Νέα Τένεδο,
αν πρόκειται να τυποποιηθούν ως επιτραπέζιες. Μέσω του τυποποιητηρίου μας ελαιολάδου και αγροτικών προϊόντων με EL40347,
μεσολαβεί ελάχιστος χρόνος από την ελαιοποίηση ( γίνεται σε θερμοκρασία κάτω των 27 C ) ως την αποθήκευση, διασφαλίζοντας έτσι
ανώτατη ποιότητα. Το αγουρέλαιο μεταφέρεται με ανοξείδωτες δεξαμενές και αποθηκεύεται σε συνθήκες μηδενικού οξυγόνου και
ελεγχόμενης θερμοκρασίας (14-16 C) σε ανοξείδωτες δεξαμενές. Στον ίδιο χώρο εμφιαλώνεται με άζωτο.
Διαθέτουμε πιστοποιητικό ολοκληρωμένης διαχείρισης (AGRO 2-1 & 2-2/3:2008) ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τον Ο.ΠΕ.ΓΕ.Π AGROCERT. Η παραγωγική διαδικασία είναι καθετοποιημένη, οπότε είναι πλήρως ελεγχόμενη η διασφάλιση της ποιότητας. Διαθέτουμε ISO
22000, ISO 9001 και ISO 14001 και πιστοποιητικό υγείας (Health Claim) από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μας έχει απονεμηθεί
το Χρυσό Βραβείο παραγωγής πολυφαινολικών εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων από την Διεθνή Επιτροπή Ελαιοκανθάλης και τα
αγουρέλαια μας ανήκουν στην κατηγορία ελαιολάδων που προστατεύουν από την οξείδωση των λιπιδίων του αίματος σύμφωνα με την
οδηγία 432/12 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η καλλιεργητική φροντίδα βρίσκεται κάτω από την αιγίδα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΚΡΙΝΟΣ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Μέσω της ΓΑΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ εφαρμόζουμε ένα πιλοτικό καινοτόμο σχέδιο καλλιέργειας για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που ονομάζεται ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ –
GAIA Sense. Με την συμβουλή λίπανσης και άρδευσης ακριβείας μέσα από έλεγχο με χρονοδιακόπτες ποτισμάτων και με λειτουργίες
εξατομικευμένης προειδοποίησης και συμβουλευτικής διαχείρισης για τους κινδύνους που απειλούν τις καλλιέργειες επιτυγχάνουμε μείωση
κόστους και βελτίωση παραγωγής αλλά και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Στα πλαίσια του προγράμματος GAIA ΚΑΠ και του Ελληνικού Διαγωνισμού Αγροτικής Δραστηριότητας 2017 μας απονεμήθηκε το 1ο βραβείο
εφαρμογής καλλιεργητικών πρακτικών της ΕΥΦΥΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στην ελαιοκομία.
Διαθέτουμε και την δυνατότητα να παράγουμε το ΠΟΠ ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, το οποίο είναι το μοναδικό ελληνικό αγουρέλαιο
πιστοποιημένο ως ΠΟΠ στην Ελλάδα σήμερα από τον AGROCERT .
Οι ποικιλίες των ελαιόδεντρων μας είναι πιστοποιημένες με γενετικό έλεγχο από το Υπουργείο Γεωργίας για την γνησιότητα τους. Με QR
CODE επάνω στην τελική συσκευασία, ώστε ο πελάτης άμεσα μόνο με το LOT NUMBER να μπορεί να δει από το χωράφι ως το ράφι όλη την
πορεία του προϊόντος.
Η εξατομίκευση στην καλλιέργεια , όπου σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη διαχείριση που εφαρμόζεται και με τις <<πράσινες
πρακτικές>>, επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος .Η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και την διαχείριση
αποβλήτων ανήκουν στην περιβαλλοντική πολιτική μας.

